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ATA  N.º  4/2012 

 

A T A  D A  S E G U N D A  R E U N I Ã O  D A  S E S S Ã O  O R D I N Á R I A  D O  M Ê S  

D E  A B R I L  D A  A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  D E   P E N I C H E ,   

R E A L I Z A D A   N O   D I A   2 7   D E   A B R I L   D E   2 0 1 2 :  

 

Aos vinte sete dias do mês de abril do ano dois mil e doze, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 

com a participação dos senhores Américo de Araújo Gonçalves (PS), Primeiro Secretário 

da Mesa, Henrique Bertino Batista Antunes (CDU), António Manuel Prioste Salvador 

(PSD), Raul Fernando Conceição Santos (CDU), Floriano Serrano Sabino (CDU), 

António Filipe Monteiro Vitória (CDU), Silvino Doirado Conceição João (PS), 

respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de Ajuda, Atouguia da Baleia, 

Conceição, São Pedro, Serra d'El-Rei e Ferrel, e Anabela Correia Dias (PS), Carlos 

Manuel Alves Santana (PSD), Pedro Manuel Tavares Varão (CDU), Tiago Jorge 

Carvalho Gonçalves (PS), Cristina Maria Luís Leitão (PSD), José António Bombas 

Amador (CDU), João Manuel Jesus Gomes (PS), Mariana da Conceição Santos Rocha 

(CDU), Natália Susana Colaço Rocha (PS), Ademar Vala Marques (PSD), Anna Clara 

Leal Rodrigues (PSD), Arminda Glória Félix Martins Brás (CDU), Paulo Jorge Amaro 

Balau (PSD), Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), João Manuel 

Gonçalves Bento Pinto (CDU) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD), reuniu-se, 

ordinariamente, a Assembleia Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Período da ordem do dia: 

1. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara, acerca da 

atividade do Município, bem como da situação financeira do mesmo. 

2. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

Município de Peniche do exercício de 2011. 

3. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais, para 

2012, do Município de Peniche. 

4. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas dos 

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do exercício de 2011. 

5. Apreciação e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento da Receita e da 

Despesa, para 2012, dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento. 

6. Apreciação e votação do pedido da Câmara Municipal para ratificação 

da assunção de compromissos plurianuais assumidos após a publicação da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º. 

7. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais, a assumir pela Câmara Municipal, nos termos do n.º 1 do 
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artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro de 2012. 

8. Apreciação e votação do pedido da Câmara Municipal para ratificação 

da assunção de compromissos plurianuais assumidos após a publicação da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, nos 

termos do n.º 1 do artigo 6.º. 

9. Apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais, a assumir pelos Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro de 

2012. 

10. Apreciação das declarações do Presidente da Câmara Municipal, 

emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: compromissos 

plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, do Município de Peniche, existentes 

a 31 de dezembro de 2011. 

11. Apreciação das declarações do Presidente da Câmara Municipal, 

enquanto Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 

Águas e Saneamento, emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro: compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso, dos 

Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, existentes a 31 de dezembro de 2011. 

12. Apreciação e votação do pedido de autorização da Câmara Municipal 

para abertura de procedimentos concursais para o recrutamento de pessoal a tempo 

determinado e indeterminado, nos termos da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro 

(LOE para 2012). 

 

Os senhores Licínio Pereira (CDU), Álvaro André Paiva Amador (CDU), João 

Manuel Gonçalves Bento Pinto (CDU) e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales (PSD) 

encontravam-se a substituir os senhores Carlos Alberto Lourenço de Almeida (CDU), 

Maria Natália Figueiredo Martins dos Anjos Costa (CDU), Sérgio Miguel Franco 

Martins Leandro (CDU) e Vítor Miguel Silva Delgado Marques (PSD), que 

comunicaram a sua ausência nos termos do n.º 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro. Os senhores Maria Estrela Maia de Paiva das Neves (CDU), Jacinto 

Manuel Ferreira de Oliveira (CDU), Rui Pedro Maia dos Santos (PSD) e Anabela Soares 

(PSD), por serem os membros que se seguiam nas respetivas listas, também 

comunicaram a sua ausência. 

Não compareceram à reunião os senhores Rogério Manuel Dias Cação (CDU), 

José Joaquim Franco Antunes (CDU) e José António Leitão da Silva (PSD), tendo a Mesa 

informado que havia considerado as faltas justificadas, nos termos da alínea j) do n.º 1 

do artigo 46.º-A da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. 

 

Assistiram à reunião o Presidente da Câmara, senhor António José Ferreira 

Sousa Correia Santos (CDU), o Vice-Presidente da Câmara, senhor Jorge Alberto 
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Bombas Amador (CDU), e os Vereadores, senhores Jorge Serafim Silva Abrantes (CDU), 

Francisco Manuel Pinto da França Salvador (PSD) e Susete Silva Costa Laranjeira (PS). 

 

COMPOSIÇÃO DA MESA :  

 

Constatando-se que do número legal dos membros que compõem a Mesa da 

Assembleia apenas se encontrava presente o Primeiro Secretário, senhor Américo de 

Araújo Gonçalves (PS), que presidiu, nos termos do n.º 2 do artigo 17.º do Regimento, 

este solicitou ao representante do grupo da CDU que indicasse um substituto, nos 

termos do n.º 3 do artigo 17.º do Regimento, tendo sido indicado o senhor Raul da 

Conceição Santos que, de imediato, assumiu funções na mesa como Secretário. 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

 

APRECIAÇÃO  DA INFORMAÇÃO ESCRIT A DO PRESIDENTE DA CÂMARA ,  ACERCA 

DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO ,  BEM COMO DA SITUAÇÃO  FINANCEIRA DO 

MESMO :  

 

Passando a Assembleia à apreciação do primeiro ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que da sua atividade destaca as iniciativas relacionadas com o Hospital 

de Peniche, nomeadamente uma reunião que os presidentes de câmara tiveram com o 

senhor Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e com o senhor Presidente 

da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, onde foi apontado que, 

na semana seguinte, seria enviado aos municípios um estudo sobre os cuidados 

hospitalares na região Oeste e que, após o envio do referido estudo, realizar-se-iam 

reuniões bilaterais. Informou que o estudo ainda não foi enviado nem foram 

convocadas quaisquer reuniões, não havendo qualquer evolução no processo. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Relativamente à situação financeira do Município, disse que se verifica, 

globalmente, a manutenção do valor em dívida, que ronda os doze mil e quinhentos 

milhões de euros. Lembrou que os primeiros meses do ano são os meses em que as 

receitas municipais são mais baixas, pelo que estar a manter o montante em dívida, 

neste período de menor dimensão das receitas municipais, acaba por corresponder ao 

esforço que tem sido feito no sentido de não agravar a situação da dívida do Município. 

 

Ademar Marques (PSD): 
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Perguntou ao senhor Presidente da Câmara qual o ponto de situação das obras 

de recuperação do fosso da muralha e de construção do Centro de Alto Rendimento do 

Surf, nomeadamente se existe a intenção de acionar alguma cláusula penal pelo não 

cumprimento de prazos por parte do empreiteiro desta última. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que, neste momento, não há nenhuma proposta dos serviços para se 

acionar qualquer cláusula penal pelo não cumprimento de prazos por parte do 

empreiteiro da obra de construção do CAR Surf. Relativamente à mesma obra, 

informou que foi assinado um contrato adicional, em que interveio o Quadro de 

Referência Estratégica Nacional (QREN), através da unidade de gestão do Programa 

Operacional de Valorização do Território, para aumentar a base da elegibilidade do 

investimento, estando a aguardar-se a reprogramação, havendo a possibilidade de se 

recuperar cerca de trezentos mil euros. 

 

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Informou que a obra de recuperação do fosso da muralha ficará concluída no 

final do mês de agosto de 2012, aquando da conclusão da eclusa. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Perguntou se o CAR Surf entrará em funcionamento antes do início da etapa de 

Peniche do campeonato do mundo de surf. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Informou que tudo leva a crer que o CAR Surf esteja a funcionar antes do início 

da etapa de Peniche do campeonato do mundo de surf. 

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Perguntou o que é que sucedeu no período entre 6 de março e 26 de abril de 

2012, uma vez que a informação do senhor Presidente da Câmara não refere 

deliberações tomadas pela Câmara Municipal após o dia 6 de março. 

Relativamente à participação do Município na Bolsa de Turismo de Lisboa, que 

decorreu de 29 de fevereiro a 4 de março de 2012, perguntou como era o espaço de 

promoção do Município no evento e solicitou um registo fotográfico do mesmo. 

Relativamente à reunião realizada na Oeste CIM, sobre o Plano de Ação do Oeste, 

solicitou mais informações sobre o assunto. 

Perguntou quais as conclusões das reuniões com o senhor Secretário de Estado 

das Obras Públicas, sobre o Plano de Ação do Oeste, e com o grupo Águas de Portugal, 

sobre o abastecimento de água em baixa. 
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Presidente da Câmara, António José Correia: 

Relativamente à atividade da Câmara Municipal, disse que esta decorreu 

dentro da normalidade e que o facto de não vir referenciada qualquer deliberação na 

informação fornecida à Assembleia Municipal foi porque se considerou que as decisões 

tomadas não foram de grande relevância. Lembrou que as atas da Câmara Municipal, 

onde constam todas as deliberações, estão disponíveis para consulta. Referiu que o 

trabalho que tem sido desenvolvido nas reuniões tem sido interessante e que tem 

havido uma atitude extremamente participada e colaborativa por parte de todos os 

membros da Câmara Municipal. 

Sobre a Bolsa de Turismo de Lisboa, informou que, este ano, houve um formato 

diferente de participação, tendo em conta a ausência de meios financeiros, pelo que foi 

organizado um espaço conjunto dos municípios abrangidos pela Turismo do Oeste e 

pela Comunidade Intermunicipal do Oeste. 

Relativamente à questão do Plano de Ação do Oeste, informou que houve uma 

reunião preparatória, na Oeste CIM,  e, depois, uma reunião com o senhor Secretário de 

Estado das Obras Públicas, tendo sido encetado um processo em que cada município 

indicou um projeto, em vez dos dois projetos iniciais. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Informou que na Assembleia Geral da empresa Águas do Oeste estiveram 

presentes três administradores do grupo Águas de Portugal, entre eles o Presidente do 

Conselho de Administração que enunciou, de forma bastante objetiva, as orientações do 

Governo para os setores das águas e dos resíduos em Portugal. Acrescentou que, 

relativamente ao setor das águas, essas orientações passam pelas seguintes linhas de 

intervenção: Incentivar a fusão dos sistemas intermunicipais de águas existentes, 

verticalizar os modelos dos sistemas em baixa pressão e o lançar concessões para alguns 

espaços ou subespaços resultantes das empresas criadas com a verticalização. Quanto 

ao setor dos resíduos, disse que a proposta do Governo é de se avançar com concessões 

para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Perguntou se estão asseguradas todas as condições para que, de futuro, não 

haja despejos de águas residuais, mesmo que sejam pontuais, para o fosso da muralha. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que a configuração geográfica da península e do istmo de Peniche, em 

termos de altitude, faz com que o fosso seja a parte mais baixa do território e, neste 

momento, apesar das estações elevatórias de águas residuais terem condições 

excecionais de funcionamento e sistemas alternativos, qualquer avaria de maior 

dimensão que aconteça nos sistemas de elevação pode obrigar a que acha despejos para 
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o fosso. Acrescentou que existem esgotos domésticos que, indevidamente, estão ligados 

ao sistema de águas pluviais e que o destino das águas pluviais é o fosso, sendo uma 

realidade de comportamento resultante da rede que existe e que acaba por ser 

permanentemente uma ameaça, no sentido de influenciar negativamente a qualidade da 

água do fosso. Sublinhou que o fosso é a parte mais baixa da cidade e que os líquidos 

escorrem para as partes mais baixas, pelo que o fosso será sempre, em situações limite, 

o depositário dos problemas que possam surgir nos sistemas de recolha de águas 

residuais. 

 

Paulo Balau (PSD): 

Recomendou que haja mais cuidado na informação fornecida aos membros da 

Assembleia Municipal, porque mais de metade dos ficheiros do CD que lhe foi 

remetido não tinham qualquer conteúdo. 

Perguntou se o empreiteiro da obra de recuperação do fosso da muralha vai 

retirar as algas que se encontram dentro do fosso. 

Manifestou a sua satisfação por a obra de construção do CAR Surf ir ter um 

encaixe de mais trezentos mil euros de comparticipação. Disse que se a estes trezentos 

mil euros se retirarem os cento e setenta e cinco mil euros que ficarão retidos do IMI 

ainda sobram cento e vinte e cinco mil euros. Acrescentou que se se pagar os cento e 

vinte mil euros que se devem às coletividades em compromissos assumidos ainda 

sobram cinco mil euros. Referiu que a CDU fala dos cortes, mas não fala do que o 

Município recebe a mais. Lembrou que também na obra de recuperação do fosso da 

muralha a comparticipação será maior do que o inicialmente previsto e que se se 

quantificar tudo o que se recebe a mais e subtrair os cortes verificaremos que a 

diferença não é os milhões que se apregoam. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Relativamente à questão das algas no fosso, informou que o empreiteiro já as 

retirou e que não houve custos adicionais para o Município. 

Disse que o valor que, eventualmente, se receba associado ao CAR Surf resulta 

do mérito que a Câmara teve, porque o nível de execução da obra o permitiu, e resulta, 

também, da compreensão do senhor Secretário de Estado Adjunto da Economia, que é 

quem gere, de uma forma mais próxima, o POVT, e do senhor Secretário de Estado do 

Desporto, que visitou o CAR Surf e se apercebeu do desnível favorável de Peniche, 

comparando com outros centros de alto rendimento. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Explicou ao senhor Paulo Balau que as contas não podem ser feitas da forma 

como ele as fez, uma vez que existe um empréstimo que prevê determinados níveis de 

utilização, na eventualidade de se concretizar este aumento da comparticipação essa 
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verba apenas servirá para diminuir a utilização que fazemos do empréstimo, reduzindo 

as obrigações futuras que resultam do cumprimento do empréstimo. Sublinhou que as 

contas que foram feitas não têm qualquer hipótese de serem praticadas. 

 

Anna Rodrigues (PSD): 

Agradeceu o documento que foi remetido, no dia 24 de abril, aos membros da 

Assembleia Municipal, sobre os subsídios atribuídos às coletividades e que ainda não 

foram pagos. Agradeceu, também, o estudo urbanístico do Largo 5 de Outubro e da 

Praça Jacob Rodrigues Pereira que lhe foi enviado pelo senhor Vice-Presidente. 

Relativamente ao mapa dos subsídios por pagar, colocou as seguintes questões: 

1.ª - Porque foram os apoios financeiros atribuídos às coletividades, para os 

anos de 2010 e 2011, decididos apenas no final do ano de 2011? 

2.ª - Considerando que o mapa tem, depois do total da dívida, uma série de 

valores que não constam desse total, existem mais valores em dívida às coletividades? 

3.ª - Algum destes subsídios, nomeadamente os que são referenciados como 

parte cultural, rancho folclórico ou parte desportiva, resulta da celebração de um 

protocolo? 

4.ª - Os valores que constam do mapa, uma vez que foram deliberados em 2011, 

estão explanados nas contas de 2011? 

5.ª - Qual a prioridade que a Câmara vai dar a estes pagamentos? 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Agradeceu as questões que foram colocadas e disse que irá elaborar uma 

informação com as respetivas respostas, para enviar à senhora Anna Rodrigues. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Relativamente aos subsídios por pagar, disse que a lista refere o subsídio 

atribuído, em 2012, à Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro de 1902 de 

Atouguia da Baleia para apoio a um torneio de sueca, mas não refere o subsídio 

atribuído para o mesmo fim, no ano 2011, e que também não foi ainda pago. Solicitou 

que a lista seja conferida para se verificar se houve algum lapso na sua elaboração. 

Perguntou se as verbas a transferir para o Grupo Desportivo Atouguiense, na 

sequência dos protocolos celebrados, não deveriam estar indicadas na informação dos 

subsídios por pagar. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que irá averiguar junto dos serviços o que é que se passou com o subsídio 

atribuído para apoio ao torneio da sueca de 2011. 

Informou que as verbas que resultam de protocolos celebrados estão a ser 

transferidas pontualmente, pelo que não constituem um compromisso futuro e não um 
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pagamento em atraso. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que ficou sem perceber o critério usado para a elaboração da informação, 

dando o exemplo do apoio para o Centro de Solidariedade e Cultura de Peniche, que 

também é um compromisso futuro que está assumido e que consta da informação. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Esclareceu que são situações que estão associadas a valores identificados no 

orçamento para 2012, sendo que para os outros projetos os valores não estão 

identificados e estão assumidos para anos posteriores a 2012, que é o que resulta da 

indicação que está nas linhas finais do quadro da informação. 

 

Anna Rodrigues (PSD): 

Solicitou que nas respostas às questões que colocou anteriormente, que lhe 

serão enviadas por escrito, sejam indicados os valores de todos dos compromissos 

futuros assumidos, mesmo que não constituam, ainda, um pagamento em atraso, por 

estarem a ser pagos pontualmente nas datas protocoladas. Esclareceu que a informação 

foi elaborada na sequência de uma solicitação sua e que não pediu especificamente 

subsídios em dívida, mas que pedi todos os subsídios e donativos que a câmara se tinha 

comprometido a conceder. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Colocou as seguintes questões ao senhor Presidente da Câmara: 

- Se a Câmara tem monitorizado o índice de desemprego no concelho e qual a 

evolução em relação ao ano anterior. 

- Relativamente ao concelho de Peniche, se a Câmara sabe qual o número de 

empresas dissolvidas e de estabelecimentos comerciais encerrados. 

- Que intervenção está prevista para as arribas do Porto de Areia Sul. 

- Considerando que o Município se encontra paupérrimo, se, neste momento, 

existe capacidade financeira para pagar os encargos fixos e as dívidas que estão 

identificadas. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que o executivo tem vindo a receber e a acompanhar as questões do 

desemprego e que irá fazer uma informação sobre o assunto para partilhar com os 

restantes membros da Câmara e com a Assembleia Municipal. 

Relativamente à questão da dissolução das empresas, disse que não tem dados, 

mas que irá reunir alguns dados sobre o assunto para fazer uma informação. 
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Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que o vocábulo paupérrimo adjetiva uma situação mais do que pobre, que 

vive na maior das misérias. Lembrou que a dívida que está referenciada na situação 

financeira é de 12,5 milhões de euros, sendo que contempla cerca de 1,6 milhões de 

euros respeitantes aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, o que, 

consolidando esta situação, faz com que a dívida seja de 10,9 milhões de euros. 

Perguntou qual seria o adjetivo a utilizar para o Município da Nazaré, que tem metade 

do orçamento do Município de Peniche e uma dívida de 42,2 milhões de euros, e para o 

Município de Óbidos, com dívidas no montante de 12, 7 milhões de euros. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que a situação financeira dos municípios da Nazaré e de Óbidos não lhe 

interessam rigorosamente nada, mas que se o senhor Vereador pretende fazer 

comparações que as faça com situações como a do Município do Porto, que tem um 

saldo positivo. 

Referiu que quando o executivo diz que o Município vai ficar com menos 5% da 

receita do IMI está a levantar uma falsa questão, porque o orçamento para 2011 previa 

uma receita de três milhões e trezentos mil e, no entanto, foram arrecadados três 

milhões e quinhentos mil. 

Lembrou que a sua questão sobre as arribas do Porto de Areia Sul não foi 

respondida. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Esclareceu que o facto de se receber uma verba não significa que haja um 

acréscimo na liquidez imediata, porque a comparticipação é específica.  

Relativamente à questão das arribas do Porto de Areia Sul, disse que se trata de 

um problema causado pela extração de quantidades de pedra para as obras de 

construção do porto de Peniche, sendo que a entidade que fez a extração da rocha 

deveria, à época, ter feito a consolidação da arriba. Informou que o Município tem feito 

a monitorização da situação e tem tomado medidas minimizadoras, como a delimitação 

de uma zona de proteção, para impedir que as pessoas pudessem aceder à zona mais 

perigosa. Disse, ainda, que foi enviada ao Ministério das Obras Públicas uma exposição 

a dar conta do nível de perigosidade da arriba e das razões que levaram àquela 

situação. 

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Relativamente à questão que foi debatida entre o senhor Carlos Santana e o 

senhor Vereador Jorge Abrantes, sugeriu que a Mesa da Assembleia envie um extrato 

da ata da reunião de hoje aos municípios de Óbidos e da Nazaré, para lhes mostrar que 

o Município de Peniche está muito preocupado com as suas situações financeiras. Disse 
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que não são questões comparáveis, muito menos para justificar a situação financeira do 

Município de Peniche. Lembrou que, por várias vezes, o grupo do PS tem referido, na 

Assembleia Municipal, neste ponto específico, a sua preocupação relativamente à 

dívida do Município de Peniche e às consequências que ela acarreta junto dos 

fornecedores, nomeadamente dos fornecedores locais. 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 

Disse que acha ridículo que se compare com a gestão do Município de Peniche à 

gestão do Município do Porto, pelas diferenças de dimensão que têm. 

Referiu que os 5% que são retirados das verbas do IMI fazem falta para se pagar 

a fornecedores. 

Recomendou à Câmara que tome providências para que o espaço junto às 

antigas instalações do Clube Naval de Peniche seja limpo. 

Sugeriu que se faça um estudo, recorrendo a trabalhadores do Município já 

aposentos, pelos conhecimentos que têm, para identificação dos esgotos domésticos que 

se encontram a debitar para as condutas de águas pluviais. Reconheceu que é um 

trabalho complexo e disse que mesmo que não se possam fazer intervenções de 

imediato ficaria o registo para intervenções oportunas. 

Disse que foi uma asneira a Câmara Municipal ter autorizado a instalação de 

um estabelecimento comercial junto às arribas do Porto de Areia Sul, pelo risco de 

derrocada que as arribas apresentam. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que as dívidas das autarquias são um problema reconhecido e nacional, 

tendo sido aprovada uma retificação ao Orçamento do Estado de 2012 para resolver este 

problema, nomeadamente as dívidas de curto prazo. Informou que o Município de 

Peniche está a aguardar pelo desenvolvimento do processo para assegurar uma 

regularização significativa das dívidas para com os seus fornecedores. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Relativamente ao despejo de esgotos domésticos nas condutas de águas 

pluviais, agradeceu ao senhor Henrique Bertino o contributo que teve nessa matéria e 

disse presumir que há a manifestação da sua disponibilidade para acompanhar nos 

trabalhos de minimização. Acrescentou que o problema das águas residuais 

provenientes da fábrica de conservas Ramirez é mais complexo e que já informou o 

senhor Manuel Ramirez do esforço de investimento que está a ser feito na limpeza do 

fosso e da necessidade da empresa também investir no tratamento das suas águas 

residuais. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
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MUNICÍPIO DE PENICHE DO EXERCÍCIO DE 2011:  

 

Passando a Assembleia à apreciação do segundo ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Registou a forma crescente da qualidade que o Município está a ter 

relativamente aos seus recursos humanos na área administrativa e financeira. Disse que 

o nível de exigências legais que se colocam, neste momento, é cada vez mais complexo e 

que praticamente todos os dias são publicadas novas normas e diretrizes. Agradeceu ao 

senhor Vereador Jorge Abrantes o acompanhamento que presta a área financeira. 

Disse que o nível global de execução em termos de orçamento se situou na 

ordem dos 57%, o que conjugando com os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento dá uma execução global do Município na ordem dos 60%. Sublinhou que o 

nível de execução é muito interessante e que foi feito num quadro de grande 

dificuldade. 

Referiu que se verificou, globalmente, uma redução dos valores das dívidas a 

fornecedores, na ordem dos quase 450 000 euros, e lembrou que se não se contabilizasse 

a dívida aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento essa redução teria sido 

mais significativa. 

Disse que é preciso ter em conta que o ritmo de investimento que o Município 

tem vindo a fazer e que foi suscitado pelo QREN implicou níveis de endividamento de 

médio e longo prazo que, conjugado com a brusca redução nas transferências, pelo não 

cumprimento da Lei das Finanças Locais, criou dificuldades nos pagamentos. Deixou 

um pedido de desculpa a todos os credores do Município. 

Disse que o senhor Américo Gonçalves, na reunião do dia 26 de abril, afirmou 

que o Município não tem feito investimentos, mas que isso não corresponde à verdade, 

pois em 2011 foram feitos investimentos que vão contribuir determinantemente para 

um aumento da atratividade do concelho, como a obra de recuperação do fosso da 

muralha, que foi realizada em colaboração com o IPTM, a reabilitação do Centro 

Coordenador de Transportes, realizada com o apoio da Rodoviária do Tejo, a 

requalificação do parque escolar, e o Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia, que 

classificou como uma verdadeira casa da cultura. Sobre o parque escolar, acrescentou 

que se se comparasse uma fotografia tirada hoje com uma fotografia tirada no início do 

primeiro mandato da CDU na presidência da Câmara Municipal, seria como comparar 

a terminação com a aproximação. 

 

Américo Gonçalves (PS): 

Disse que, acrescendo às contas que o senhor Vereador Jorge Abrantes referiu 

na primeira reunião desta sessão da Assembleia Municipal, os executivos da CDU 
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aumentaram o endividamento do Município em cerca de 35%, o que significa que 

houve um endividamento de cerca de 5% ao ano, considerando os dois ou três milhões 

que não colocou. 

Disse que o senhor Vice-Presidente lhe deixou uma lista de obras realizadas 

pelos executivos da CDU, contudo, em seu entender, não se tratam de obras mas de 

benefícios, porque algumas são trabalhos ao nível de junta de freguesia. Voltou a referir 

que lamenta que algumas freguesias solicitem apoios ao Município quando, se calhar, 

têm dinheiro depositado a prazo que poderia ser investido em favor dos seus fregueses. 

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Disse que, relativamente ao Relatório de Gestão do Município de Peniche sobre 

a gerência de 2011, se trata de um relatório meramente técnico, sendo que a bancada do 

PS entende que um relatório de gestão não deve ser apenas e só um documento técnico, 

construído com contributos realizados pelos serviços municipais, mas deve conter, 

também, uma análise política, realizada pelos eleitos com responsabilidade no 

executivo Municipal. Acrescentou que a análise política a um relatório de gestão deve 

comparar a atividade que foi desenvolvida com o que tinha sido previsto nos 

documentos previsionais. 

Referiu que nas Grandes Opções do Plano (GOP) para 2011 constava o seguinte: 

“Prevê-se que durante o ano de 2011 se inicie a construção do novo Centro Educativo 

de Atouguia da Baleia.” e, sobre o Fórum Multiusos de Serra d’El-Rei, “Este projeto, a 

submeter a candidatura, no primeiro trimestre de 2011, ao Programa Desenvolvimento 

Rural.” Concluiu que as GOP falharam, porque o Relatório de Gestão de 2011 refere que 

ambos os processos estão em preparação/elaboração de candidatura. 

Disse que na área do planeamento, em 2011, pouco ou nada se avançou e na 

área social alguns dos objetivos inscritos na política social de habitação, 

designadamente a proposta de plano local de habitação e o regulamento de acesso à 

habitação municipal em regime de renda apoiada, não foram apresentados à 

Assembleia Municipal. 

Sobre a operacionalização do programa Prohabita, como definido para 2011 nas 

GOP, nomeadamente a reabilitação do exterior do edificado e espaços comuns dos 

bairros Fernão de Magalhães, do Vale Verde e do Calvário e do Edifício Coosofi e o 

lançamento de outros projetos, disse que o relatório deixa transparecer que não se 

passou de intenções.  

Sobre a educação, disse que registou, com surpresa, que o Conselho Municipal 

de Educação, em 2011, só tinha reunido uma vez, e apenas a 12 de julho, o que o 

preocupa. Sobre o parque escolar e as declarações do senhor Presidente da Câmara 

sobre o passado e o presente, disse que o senhor Presidente da Câmara talvez não tenha 

estado atento, porque colocou o horizonte temporal no mandato que recebeu, o que 

percebe, porque o executivo anterior ao da presidência da CDU recebeu o Pelouro da 
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Educação vindo de um titular que também tinha sido eleito pela CDU. Acrescentou que 

não esperava que o senhor Presidente da Câmara reconhecesse que quando a CDU 

esteve com o Pelouro da Educação, entre 1993 e 1997, tivesse realizado um excelente 

trabalho, porque é conhecido como é que o PS encontrou o parque escolar em 1997, 

quando chegou à presidência da Câmara Municipal.  

Registou que a despesa corrente é largamente executada e que não acontece o 

mesmo com a despesa de capital e investimento, pelo que sabe para onde vai a dívida 

do Município. 

 

Cristina Leitão (PSD): 

Disse que partia do pressuposto que as informações que estão no Relatório de 

Gestão devem estar tão minuciosas como as contas que o senhor Vereador Jorge 

Abrantes gosta de fazer: “Tudo com grande rigor.” Contudo, comparou os dados que 

constam na página 19 do Relatório de Gestão, estão destacados alguns procedimentos 

de aquisição de contratação pública por ajuste direto, com os dados que constam no 

portal da contratação pública, sobre os mesmos procedimentos, e não consegue 

compreender porque é que os valores do Relatório não coincidem com os valores que 

estão no portal do Governo. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que teria gostado que a intervenção da senhora Cristina Leitão não tivesse 

comentários que, de alguma maneira, são quase como que uma insinuação. Solicitou ao 

senhor Presidente da Mesa para dar a palavra à senhora Diretora do Departamento 

Administrativo e Financeiro. 

 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Esclareceu que os valores constantes da listagem do Relatório de Gestão são os 

valores efetivamente contratados para um determinado período e que os valores que 

aparecem no portal, muitas vezes, são valores estimados. Ou seja, muitas vezes são 

valores que apontam para o valor limite do ajuste direto, que poderá ir até aos 75 000 

euros. Sublinhou que os valores podem, efetivamente, não corresponder, mas que, 

garantidamente, não estão errados. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Sugeriu à senhora Cristina Leitão que verifique junto dos serviços financeiros 

do Município cada uma das situações que lhe suscitaram dúvidas, para que estas não 

subsistam. 

 

Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador: 

Disse ao senhor Tiago Gonçalves que o executivo não tem uma visão da 
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“educação parede”, com cimento e tinta, mas antes uma visão global e estruturante, e 

que o senhor Presidente da Câmara e a sua equipa orgulham-se de, em seis anos, ter 

passado de 160 refeições fornecidas nas escolas para cerca de 700. 

Referiu que o executivo do Partido Socialista, nos seus dois mandatos na 

presidência da Câmara Municipal, fez duas obras de reabilitação do parque escolar, na 

EB1 n.º 1 de Peniche, que classificou de uma intervenção magnífica, e na EB1 de Casal 

da Vala, cujo custo rondou os trezentos mil euros. Acrescentou que, atualmente, a EB1 

de Casal da Vala não está fechada porque o executivo da CDU tem impedido o seu 

fecho, pelo que, em termos de estudo, nada justificava a intervenção que foi feita. Disse, 

ainda, que, só no ano de 2011, foi reabilitada a EB1 n.º 6 de Peniche, sita na Prageira, e 

iniciou-se a reabilitação do núcleo antigo das escolas de Ferrel, tendo, inclusive, sido 

instalada uma biblioteca. 

Relativamente ao Centro Escolar de Atouguia da Baleia, disse que o executivo 

municipal não tem culpa do primeiro-ministro se tenha ido embora, facto que criou 

vários problemas ao país, nomeadamente o acesso às candidaturas ao QREN. Lembrou 

que o Centro Escolar da Atouguia da Baleia nunca poderia ter tido início em 2011 

porque as candidaturas ao balcão do QREN só vão abrir no próximo mês. 

Disse ao senhor Américo Gonçalves que considerar a obra de reabilitação do 

Centro Coordenador de Transportes como uma obra de junta de freguesia é não 

conhecer a realidade, porque não há nenhuma junta de freguesia do concelho de 

Peniche que consiga fazer uma obra de trezentos mil euros. Destacou o 

desenvolvimento da parte final da obra de recuperação do fosso das muralhas, 

concretamente a construção da eclusa, que terá um custo de oitocentos mil euros. 

 

Cristina Leitão (PSD): 

Esclareceu que o que pretende é que a informação que é fornecida aos membros 

da Assembleia Municipal seja o mais completa possível para que não suscite dúvidas. 

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Comentando a intervenção do senhor Vice-Presidente, disse que se no período 

entre 1993 e 1997, em que a CDU era responsável pelos pelouros da educação, do 

desporto e da cultura, tivesse sido construída a piscina municipal e apoiada a 

construção do pavilhão gimnodesportivo da EB2.3 D. Luís de Ataíde, o dinheiro 

utilizado pelo executivo do PS nestas obras teria ficado liberto para outra obras e 

intervenções nas escolas. 

Lembrou que a EB1 de Casal da Vala estava em evidentes condições de 

degradação e que as intervenções na EB1 n.º 2 de Peniche (Filtro) e na EB1 de Bufarda 

foram projetos que a CDU herdou do PS e que já espelhavam essa prioridade e essa 

visão. Disse que o senhor Vice-Presidente só contou a parte da história que lhe 

interessa. 
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Perguntou quem é que defendeu a continuidade da Escola Superior de Turismo 

e Tecnologia do Mar em Peniche e quanto é que o Município investiu nesse projeto e 

nos pavilhões que na época foram necessários. Alvitrou que, possivelmente, essa foi a 

medida mais importante, tomada nos últimos dez anos, na área da educação, no 

concelho de Peniche. 

Disse que o anterior primeiro-ministro se foi embora porque a CDU, partido 

pelo qual o senhor Vice-Presidente foi eleito, se aliou à direita, para provocar a queda 

do “governo Sócrates”, pelo que a responsabilidade não calha sempre aos mesmos, ou 

seja, ao PS e ao PSD, porque a Assembleia da República tinha mais pessoas e não havia 

uma maioria absoluta. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Referiu que o senhor Presidente da Câmara disse que a execução orçamental 

rondou os 50%, mas que os documentos referem uma execução orçamental de 33%. 

Perguntou qual é ao certo a percentagem da execução orçamental do ano 2011. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que a página 159 do Relatório de Gestão indica o nível de execução média 

no período de 2007 a 2011 em 60,8%, para a receita, e em 58,6%, para a despesa, tendo a 

execução das receitas no ano de 2011 sido de 76%, para as receitas correntes, e de 32%, 

para as receitas de capital. Sublinhou que a execução em 2011 foi superior à da média 

dos últimos cinco anos, o que significa que a preocupação que tinha sido 

sucessivamente manifestada aquando dos últimos relatórios de contas, de que o nível 

de execução seria inferior aos 60% em 2011, não se verificou, porque foi ligeiramente 

superior. Disse que o nível de execução das componentes correntes é sempre bastante 

mais elevado que o nível de execução das componentes de capital, sendo que, no ano de 

2011, nas receitas verificou-se 76% contra 32%, e nas despesas 74% contra 25%, números 

que agrupados às ponderações de cada um, face aos valores iniciais, dá cerca de 60% de 

execução. 

 

Carlos Santana (PSD): 

Disse que lhe interessa apenas o ano de 2011 e que no quadro da execução das 

Grandes Opções do Plano está indicado que a execução é de 33,18%. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Esclareceu que o quadro da execução das Grandes Opções do Plano se refere 

apenas às despesas de capital, que estão associadas ao plano de investimentos, e que o 

orçamento é composto por receitas e despesas correntes e de capital, como se pode ver 

na página 156, onde constam as percentagens correspondentes a cada uma destas 

quatro vertentes, que é o chamado nível de execução orçamental. 
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Licínio Pereira (CDU): 

Disse que a oposição vai numa vertigem alucinante a culpar o executivo 

municipal de uma série de coisas, desde o problema económico do concelho ao 

desemprego. Defendeu que este executivo, desde a instalação da democracia, foi o 

executivo que em piores condições económicas tem exercido a sua função. 

Disse que ninguém o proíbe de falar de política nacional nas sessões da 

Assembleia Municipal, porque o PS e o PSD foram poder, em conjunto e isoladamente, 

e levaram o país áquilo que é e que estão pessoas na sala que são executantes dessa 

política. Defendeu que deve haver uma séria honestidade intelectual quando se 

abordam certas questões. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que gostava que o senhor Licínio Pereira concretizasse quais é que são as 

desonestidades ditas por si, ontem e hoje, uma vez que o acusou, muito levianamente, 

de desonesto. Acrescentou que se fala com muita facilidade, não se pesando as 

afirmações que se fazem, sendo que o Partido Comunista está habituado a fazê-lo em 

termos nacionais, falando com facilidade de tudo o que se passa, e está pouco habituado 

a responder às questões do Município. Frisou que acusar os outros de desonestidade é 

muito fácil, mas que ele gostava que a afirmação fosse concretizada. 

 

Cristina Leitão (PSD): 

Disse que a página 30 do Relatório de Gestão refere que está a ser efetuado um 

trabalho de preparação para a revisão do PDM que ainda não é visível, mas que, 

futuramente, é indispensável a uma boa qualidade técnica. Perguntou se esse trabalho 

está a ser feito desde que o senhor Presidente da Câmara anunciou, a 16 de dezembro 

de 2009, que ia avançar com a revisão do PDM e quantos municípios da região Oeste é 

que já iniciaram os seus processos de revisão do PDM. 

 

Tiago Gonçalves (PS) 

Lembrou que ontem se falou numa situação em que foi utilizada a expressão 

“falta de honestidade intelectual” perante um facto concreto, mas que o senhor Licínio 

Pereira atirou para o ar, sem apontar nada de concreto nem dar qualquer exemplo da 

desonestidade das intervenções da oposição. Disse que, seguindo a lógica do senhor 

Ademar Marques, também gostava que o senhor Licínio Pereira concretizasse em que 

ponto exato a oposição foi desonesta nas suas apreciações.  

Disse que nenhum dos membros da sua bancada foi executor de qualquer cargo 

governativo na última legislatura ou na legislatura anterior e, como tal, o senhor Licínio 

Pereira deve ter-se enganado. 
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Presidente da Junta de Freguesia de Ajuda, Henrique Bertino (CDU): 

Disse que, considerando o estado em que o país está, a CDU deveria de ter 

contribuído mais cedo para a queda do “governo Sócrates”. Referiu que o PSD nacional 

se fechou um pouco à direita, mas que o grande problema do país é o Partido Socialista 

nunca ter sido de esquerda, tem sido um partido de centro, que de vez em quando diz 

que está com os trabalhadores e com os mais desfavorecidos, mas, no fundo, está com 

os grandes interesses do país e fez o que fez na banca. 

Disse que admite que a senhora Cristina Leitão possa ter alguma razão nas 

dúvidas que colocou, mas a forma como as apresentou transmite uma ideia de 

suspeição. Sugeriu que a senhora Cristina Leitão faça um requerimento para que os 

serviços do Município possam responder às questões técnicas, para que não pareça que 

os membros do executivo são um bando de malfeitores que fizeram umas trafulhices 

com os ajustes diretos, e, caso haja alguma ilegalidade da parte do executivo, que esta 

seja denunciada. 

 

Filipe Sales (PSD): 

Disse que se houvesse um indicador do tempo útil de debate para assuntos que 

são pertinentes para o desenvolvimento do concelho, que é para isso que se reúne a 

Assembleia Municipal, esse tempo útil era diminuto, muito reduzido até. Afirmou que 

registava este facto com alguma tristeza. 

Perguntou porque se gastou 9225,00 euros na aquisição de serviços com a 

caravela Vera Cruz e qual o ponto de situação do plano de urbanização do Vale do 

Grou, uma vez que considera que a ausência de um verdadeiro parque industrial no 

concelho, que capte investimentos para criar postos de trabalho e gerar riqueza, é uma 

lacuna. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que no quadro da CCDRLVT, neste momento, estão por iniciar, 

formalmente, a revisão do PDM cinco municípios: Peniche, Sobral de Mote Agraço, 

Sintra, Amadora e Moita. Informou que, em breve, será presente à Câmara uma 

proposta de relatório e de comissão técnica de acompanhamento que, ao ser aprovada, 

fará com que o Município de Peniche deixe de estar na lista dos municípios que ainda 

não iniciaram a revisão do PDM. 

Referiu que praticamente metade municípios que iniciaram a revisão, há mais 

de sete anos, ainda não têm perspetivas de conclusão. Elencou os constrangimentos que 

obstam à evolução dos processos, nomeadamente a falta de cartografia homologada 

pelo Instituto Geográfico Português e a fixação e aprovação das condicionantes da REN, 

da RAN, da Rede Natura e das servidões administrativas. 

Disse que o problema do Vale do Grou é que o Município de Peniche não é 

proprietário de qualquer terreno no local e que tem uma proposta de adjudicação de 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Reunião de 27.04.2012  *  Livro 22 * Fl. 142 

um plano de urbanização no valor de cerca de cento e oitenta mil euros, mas que 

trancou essa adjudicação até que se sinta tranquilo para a fazer. Informou que se está a 

tentar encontrar soluções para que em vez de se fazer um plano de urbanização para 

toda a área, que iria acrescentar valor aos terrenos privados através de fundos públicos, 

se façam planos de pormenor promovidos e financiados pelos proprietários 

interessados. Referiu, também, que não existem infraestruturas no local. 

Informou que, considerando que se desenvolveram iniciativas de promoção da 

cidade e do concelho dentro da caravela Vera Cruz e que foram proporcionadas visitas 

de estudo aos alunos das escolas do concelho, o valor pago pela sua contratação foi 

elegível para a comparticipação da Turismo do Oeste. 

 

Filipe Sales (PSD): 

Disse que, possivelmente, este ano não vai haver Festival Sabores do Mar, por 

ausência da comparticipação dos cinquenta mil euros por parte da Turismo do Oeste e 

perguntou se não haveria hipótese de se fazer um Festival Sabores do Mar de baixo-custo, 

sem caravelas. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Esclareceu que a decisão de não se fazer o Festival Sabores do Mar ainda não está 

tomada, mas que a probabilidade de se realizar é reduzida se os parceiros não se 

predispuserem a dar o seu contributo. 

 

Cristina Leitão (PSD): 

Disse que a cartografia que vai ser disponibilizada pela Oeste CIM, feita para 

planos de pormenor e planos de urbanização, tem uma escala para aglomerados 

urbanos que não dá para o PDM, que tem uma escala de 1000 e 25 000, pelo que não se 

poderá fazer a contratação dessa cartografia digital para o PDM. Perguntou se nessas 

condições o processo de revisão do PDM poderá ser concluído. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que existem diversas fases do início do processo de revisão do PDM, 

desde a avaliação do PDM que está em vigência a um conjunto de pressupostos que se 

colocam, que já se encontram executados pelos serviços do Município. Informou que já 

existe algum trabalho feito, nomeadamente o que está associado à questão do plano 

estratégico. 

  

Anna Rodrigues (PSD): 

Disse que não conseguia compreender o quadro da página 180 do Relatório de 

Gestão que refere que, em 2010, o endividamento líquido era de cerca de seis milhões 

de euros e que, em 2011, o endividamento líquido foi de cerca de cinquenta e um 
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milhões de euros. Aconselhou que estes quadros, que são de complexa interpretação, 

sejam acompanhados por uma breve explicação. 

Disse que sabe que o endividamento não vai diretamente ao resultado líquido e 

que, em 2011, o Município de Peniche apresentou um resultado líquido positivo, apesar 

de ter uma liquidez imediata bastante reduzida, o que significa que não tem facilidade 

em fazer com muita rapidez os pagamentos a curto prazo. Acrescentou que já percebeu 

que quando a Câmara se compromete a fazer um determinado número de pagamentos, 

se não existe um documento, esse comprometimento não consta no relatório, logo, no 

seu ponto de vista, o relatório não ressalva todos os gastos que o Município irá ter e o 

resultado líquido não é o mais correto. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que existe um algarismo a mais no valor indicado para o ano de 2011, 

pois o endividamento líquido, nesse ano, pouco passou dos cinco milhões de euros. 

 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Disse que, de facto, o valor do endividamento líquido no final do ano 2011 é de 

5 391 911,00 euros, pelo que o valor indicado no Relatório de Gestão tem um algarismo 

a mais e irá ser corrigido. 

Esclareceu que, como já foi anteriormente explicado, após uma deliberação da 

Câmara para a atribuição de um subsídio a uma coletividade cultural ou desportiva, o 

processo é encaminhado para a Secção Contabilidade para que o compromisso seja 

registado no sistema informático. Acrescentou que, na sequência desse registo, as 

informações sobre a situação financeira que são regularmente fornecidas à Assembleia 

Municipal e o Relatório de Gestão, na rúbrica 04/07/01 – transferências correntes para 

instituições sem fins lucrativos da execução orçamental, indicam qual é o valor dos 

compromissos assumidos que ainda não foram pagos. Clarificou que as exceções se 

referem ao PARES, por serem compromissos previstos para anos futuros e não para o 

próprio ano. 

 

Anna Rodrigues (PSD): 

Perguntou se os compromissos assumidos com as coletividades e IPSS estão 

registados como um compromisso futuro ou como uma dívida do Município que 

aparecerá no balanço ou na demonstração de resultados e que vai diretamente ao 

resultado líquido. 

 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Esclareceu que as situações em que não há uma fatura só reportam à 

contabilidade orçamental, pelo que no balanço não está registada a dívida concreta, 

sendo que essa dívida figura apenas nos compromissos assumidos e não pagos. 
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Anna Rodrigues (PSD): 

Perguntou se esses valores aparecem no resultado líquido. 

 

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, Josselène Nunes: 

Informou que os compromissos assumidos e não faturados não estão no 

resultado líquido. 

 

Submetidos os Documentos de Prestação de Contas do Município de Peniche 

do exercício de 2011 a votação nominal (de braço no ar), constatou-se o seguinte 

resultado:  

Votos a favor: 11 (onze) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária (CDU). 

Votos contra: 7 (sete) - dos eleitos do Partido Socialista (PS) e do senhor Paulo 

Balau (PSD). 

Abstenções: 6 (seis) - dos eleitos do Partido Social Democrata (PSD), exceto o 

senhor Paulo Balau. 

 

O grupo do PSD apresentou a seguinte declaração de voto: 

 

«Declaração de Voto  

Prestação de Contas da Câmara Municipal de Peniche relativa a 2011 

Os membros da Assembleia Municipal abaixo-assinados, tendo analisado os documentos 

de prestação de contas relativos ao ano de 2011 apresentados pela Câmara Municipal de Peniche e 

submetidos a votação, decidem abster-se com base nos seguintes fundamentos: 

1. A Câmara Municipal de Peniche liderada pela CDU e pelo Presidente António José 

Correia tem recusado nos últimos anos assumir a realidade da sua má gestão orçamental, 

continuando, numa lógica de grande irresponsabilidade, a assumir compromissos que não pode 

cumprir em face das dívidas que vem acumulando.  

2. A negação da realidade financeira insustentável da Câmara Municipal e a continuação 

por demasiado tempo de gastos supérfluos levou a uma situação em que não há sequer dinheiro 

para que os funcionários do Município possam trabalhar com condições. 

3. A Câmara Municipal acumula dívidas a fornecedores e não consegue dar resposta às 

necessidades da população do concelho, que veem a sua qualidade de vida a deteriorar-‐se 

diariamente, com estradas por arranjar, com espaços verdes por cuidar, com praias sem infra-

‐estruturas, com trânsito e estacionamento desordenados.  

4. As novas exigências que o Governo estabeleceu para todos os organismos públicos, 

incluindo as Autarquias Locais, surgem com um objetivo muito claro de que se deve gastar o que se 

pode pagar, e não mais que isso. 5. O PSD Peniche reconhece as exigências acrescidas que surgem 

para o Município e está disponível para colaborar com o executivo para reprogramar investimentos 

e para definir prioridades, desde que a Câmara assuma uma mudança de rumo e passe a cumprir as 
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suas obrigações, para com a população e para com os fornecedores.  

Nesse sentido, os Deputados Municipais do PSD decidem abster‐se na votação das Contas 

de 2011 da Câmara Municipal de Peniche. 

Peniche, 27 de abril de 2012 

Carlos Manuel Alves Santana 

Cristina Maria Luís Leitão 

Ademar Vala Marques 

Anna Clara Leal Rodrigues 

Filipe Maia de Matos Ferreira Sales 

António Manuel Prioste Salvador» [sic] 

 

Os originais dos Documentos de Prestação de Contas do Município de Peniche 

do exercício de 2011 ficaram arquivados em pasta anexa aos livros de atas, nos termos 

do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro de 1963, na 

redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª  REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA 

DESPESA ,  PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS ,  PARA 2012,  DO MUNICÍPIO DE PENICHE :  

 

Passando a Assembleia à apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos, 

não se registou qualquer intervenção. 

Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por maioria, com onze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 

abstenções, dos membros do PSD e PS, aprovar a primeira revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades 

Municipais, para 2012, do Município de Peniche. 

Os originais dos documentos agora aprovados ficaram arquivados em pasta 

anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado 

em 21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 

19 de agosto. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO S 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO EXERCÍCIO DE 

2011: 

 

Passando a Assembleia à apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Vereador Jorge Abrantes: 
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Fez uma apresentação dos documentos em apreço. 

Cristina Leitão (PSD): 

Relativamente ao documento 27, outras dívidas a terceiros, onde aparece uma 

série de dívidas de valor reduzido, perguntou se os Serviços Municipalizados de Água 

e Saneamento não podem fazer um esforço para efetuar estes pagamentos. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Esclareceu que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, a 31 de 

dezembro de 2011, não tinham nenhuma dívida em atraso, ou seja, todos os valores que 

estão listados são valores que, estando por pagar, estão no vencimento da respetiva 

fatura. Disse que, numa sessão de formação sobre a Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, que se realizou na Oeste-CIM, de entre os doze municípios 

presentes e alguns serviços municipalizados, os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento de Peniche era a única entidade que não tinha qualquer compromisso em 

atraso, tendo em conta as condições que a lei prevê, situação que deve ser referenciada e 

elogiada. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Esclareceu que, de facto, na primeira página, na soma, está o valor de duzentos 

e quatro mil euros, contudo, na segunda página, a soma dá zero, pelo que pressupõe 

que essa dívida já deve estar paga. 

 

Submetidos os Documentos de Prestação de Contas dos Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento do exercício de 2011 a votação nominal (de 

braço no ar), constatou-se o seguinte resultado:  

Votos a favor: 11 (onze) - dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. 

Votos contra: 6 (seis) - dos eleitos do Partido Socialista. 

Abstenções: 7 (sete) - dos eleitos do Partido Social Democrata. 

 

Os originais dos Documentos de Prestação de Contas dos Serviços 

Municipalizados de Águas e Saneamento do exercício de 2011 ficaram arquivados em 

pasta anexa aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, 

publicado em 21 de novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 

334/82, de 19 de agosto. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 1.ª  REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA 

DESPESA ,  PARA 2012,  DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS .  

 

Passando a Assembleia à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos, 

não se registou qualquer intervenção. 
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Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por maioria, com onze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 

abstenções, dos membros do PSD e do PS, aprovar a primeira revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa, para 2012, dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento. 

Os originais do documento agora aprovado ficarão arquivados em pasta anexa 

aos livros de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de 

novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de 

agosto. 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

RATIFICAÇÃO DA ASSUN ÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIAN UAIS ASSUMIDOS 

APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI N .º 8/2012,  DE 21  DE FEVEREIRO ,  PELA CÂMARA 

MUNICIPAL ,  NOS TERMOS DO N .º  1  DO ARTIGO 6.º .  

 

Passando a Assembleia à apreciação do sexto ponto da ordem de trabalhos, 

usaram da palavra os senhores: 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que gostava de partilhar a sua opinião jurídica sobre o ponto em apreço e 

os que se seguem. Referiu que entende que o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), se refere à assunção 

de novos compromissos plurianuais e não a pagamento feitos ao abrigo de 

compromissos plurianuais assumidos anteriormente, ainda que esses pagamentos 

sejam feitos depois da entrada em vigor da lei. Acrescentou que a própria natureza 

destes compromissos plurianuais faz com que a sua aprovação sirva para fazer 

pagamentos ao longo de mais do que um exercício orçamental e parece-lhe que não faz 

sentido que eles sejam plurianuais, se para cada pagamento for preciso uma autorização 

da Assembleia Municipal. 

Disse que gostava de perceber qual é interpretação que os serviços do 

Município fazem do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e qual a necessidade 

de votação destes documentos ao abrigo desta norma. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que a Câmara está a ir ao encontro do que a LCPA determina e a sujeitar à 

autorização prévia da Assembleia Municipal os compromissos plurianuais que estima 

vir a desenvolver nos próximos meses, que resultam dos contratos que estão em vigor.  

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que, por contraposição ao que diz o artigo 9.º da LCPA, que fala dos 

pagamentos efetuados ao abrigo dos compromissos assumidos, o artigo 6.º refere-se a 
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compromissos e não a pagamentos ao abrigo desses compromissos e que o que está nas 

listas que correspondem aos pontos 6, 7, 8 e 9 da ordem de trabalhos são pagamentos 

feitos, ou que a Câmara pensa vir a fazer ou necessitar de fazer, ao abrigo dos 

compromissos plurianuais que resultam de contratos que estão feitos e aprovados. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Esclareceu que se está a pedir a autorização prévia porque são compromissos 

plurianuais que vão ser efetuados nos próximos meses.  

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que o plurianualidade diz respeito ao contrato, ou seja, o contrato é que é 

plurianual e o compromisso é em determinado mês em função desse contrato. 

  

Vereador Jorge Abrantes: 

Disse que a lei define que os compromissos plurianuais são os compromissos 

que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico e 

que os compromissos são as obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em 

contrapartida do fornecimento de bens e serviços ou de satisfação das condições. 

 

Ademar Marques (PSD): 

Disse que o artigo 6.º dá competência à Assembleia Municipal para aprovar 

compromissos plurianuais e que o que está na proposta da Câmara são compromissos 

que estão aprovados na forma de contrato e não lhe parece que a Assembleia Municipal 

se tenha de pronunciar sobre eles, porque julga que a Assembleia Municipal não se 

deve pronunciar sobre pagamentos que são feitos ao abrigo de contratos aprovados 

antes da entrada em vigor da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

 

Vereador Jorge Abrantes: 

Sublinhou que não está a falar de pagamentos, mas sim de compromissos. 

 

Presidente da Câmara, António José Correia: 

Disse que todo o processo de interpretação da LCPA está a ser tratado com o 

acompanhamento da Oeste CIM e da Associação Nacional de Municípios Portugueses e 

que estes documentos foram apresentados à Assembleia Municipal em resultado dessa 

interpretação e é um sinal de prudência e de respeito pelas competências de cada um 

dos órgãos municipais. 

 

Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por maioria, com onze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 

abstenções, dos membros do PSD e PS, ratificar os compromissos plurianuais 
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assumidos pelo Município de Peniche, entre os dias 21 de fevereiro e 27 de abril de 

2012, enumerados na listagem que fica apensa à presente minuta de ata e que aqui se dá 

por reproduzida, considerando que não foi emitida a autorização prévia prevista no n.º 

1 do artigo 6.º Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. (M-Doc.1) 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS ,  A ASSUMIR PELA CÂMARA 

MUNICIPAL ,  NOS TERMOS DO N .º 1  DO ARTIGO 6.º  DA LEI  N .º 8/2012,  DE 21  DE 

FEVEREIRO DE 2012.  

 

Passando a Assembleia à apreciação do sétimo ponto da ordem de trabalhos, 

não se registou qualquer intervenção. 

Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por maioria, com onze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 

abstenções, dos membros do PSD e PS, emitir a autorização prévia para compromissos 

plurianuais a assumir pelo Município de Peniche, durante o ano de 2012, enumerados 

na listagem que fica apensa à presente minuta de ata e que aqui se dá por reproduzida, 

conforme previsto no n.º 1 do artigo 6.º Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. (M-Doc.2) 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

RATIFICAÇÃO DA ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS ASS UMIDOS 

APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI N .º 8/2012,  DE 21  DE FEVEREIRO ,  PELOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS ,  NOS TERMOS DO N .º 1  DO ARTIGO 6.º .  

 

Passando a Assembleia à apreciação do oitavo ponto da ordem de trabalhos, 

não se registou qualquer intervenção. 

Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por maioria, com onze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 

abstenções, dos membros do PSD e PS, ratificar os compromissos plurianuais 

assumidos pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Município de 

Peniche, entre os dias 21 de fevereiro e 27 de abril de 2012, enumerados na listagem que 

fica apensa à presente minuta de ata e que aqui se dá por reproduzida, considerando 

que não foi emitida a autorização prévia prevista no n.º 1 do artigo 6.º Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro. (M-Doc.3) 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMI SSOS PLURIANUAIS ,  A ASSUMIR PELOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS ,  NOS TERMOS DO N .º 1  DO ARTIGO 6.º DA LEI N .º 8/2012,  

DE 21  DE FEVEREIRO DE 2012.  
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Passando a Assembleia à apreciação do nono ponto da ordem de trabalhos, não 

se registou qualquer intervenção. 

Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por maioria, com onze votos a favor, dos membros da CDU, e treze 

abstenções, dos membros do PSD e PS, emitir a autorização prévia para compromissos 

plurianuais a assumir pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do 

Município de Peniche, durante o ano de 2012, enumerados na listagem que fica apensa 

à presente minuta de ata e que aqui se dá por reproduzida, conforme previsto no n.º 1 

do artigo 6.º Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. (M-Doc.4) 

 

APRECIAÇÃO DAS DECLAR AÇÕES DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ,  

EMITIDAS NOS TERMOS DO ARTIGO 15.º DA LEI N .º 8/2012,  DE 21  DE 

FEVEREIRO :  COMPROMISSOS PLURIAN UAIS ,  PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM 

ATRASO ,  DO MUNICÍPIO DE PENICHE ,  EXISTENTES A 31  DE DEZEMBRO DE 2011.  

 

Passando a Assembleia à apreciação do décimo ponto da ordem de trabalhos, 

não se registou qualquer intervenção. 

Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento das três declarações, datadas de 16 

de abril de 2012, subscritas pelo Presidente da Câmara Municipal, emitidas nos termos 

do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, sobre os compromissos plurianuais, 

pagamentos em atraso e recebimentos em atraso, do Município de Peniche, existentes a 

31 de dezembro de 2011, que ficam apensas à presente minuta de ata e que aqui se dão 

por reproduzidas. (M-Doc.5) 

 

APRECIAÇÃO DAS DECLAR AÇÕES DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ,  

ENQUANTO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS ,  EMITIDAS NOS TE RMOS DO ARTIGO 15.º  DA LEI  N .º  

8/2012,  DE 21  DE FEVEREIRO :  COMPROMISSOS PLURIAN UAIS ,  PAGAMENTOS E 

RECEBIMENTOS EM ATRA SO ,  DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE ,  

EXISTENTES A 31  DE DEZEMBRO DE 2011.  

 

Passando a Assembleia à apreciação do décimo primeiro ponto da ordem de 

trabalhos, não se registou qualquer intervenção. 

Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento das três declarações, datadas de 28 

de março de 2012, subscritas pelo Presidente da Câmara Municipal, enquanto 

Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e 

Saneamento, emitidas nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

sobre os compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e recebimentos em atraso, 
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dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Município de Peniche, 

existentes a 31 de dezembro de 2011, que ficam apensas à presente minuta de ata e que 

aqui se dão por reproduzidas. (M-Doc.6) 

 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃ O DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA ABERTU RA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA O 

RECRUTAMENTO DE PESSOAL A TEMPO DETERMIN ADO E INDETERMINADO ,  NOS 

TERMOS DA LEI N .º 64-B/2011,  DE 30  DE DEZEMBRO (LOE  PARA 2012).  

 

Passando a Assembleia à apreciação do décimo segundo ponto da ordem de 

trabalhos, não se registou qualquer intervenção. 

Submetida a proposta a votação nominal (de braço no ar) a Assembleia 

deliberou, por maioria, com dezoito votos a favor, dos membros da CDU e do PS e do 

senhor António Salvador (PSD), e seis abstenções, dos membros do PSD, exceto o 

senhor António Salvador, autorizar a abertura de procedimentos concursais, nos termos 

do n.º 2 do artigo 46.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, para o recrutamento de 

trabalhadores para o Município, nos termos e com os fundamentos constantes na 

informação da Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 16 de 

abril de 2012, que fica apensa à presente minuta de ata e que aqui se dá por 

reproduzida. (M-Doc.7) 

 

O grupo do PSD apresentou a seguinte declaração de voto: 

 

«Declaração de Voto do Grupo Municipal do Partido Social Democrata sobre o 

pedido de autorização para abertura de procedimentos concursais para o recrutamento 

de pessoal a tempo determinado e a tempo indeterminado 

O grupo municipal do PSD decidiu abster-se na votação da proposta em epígrafe pelos 

seguintes motivos: 

1. Os membros da bancada municipal do PSD consideram que a avaliação das 

necessidades de pessoal para o correto funcionamento da CMP é da responsabilidade do executivo 

municipal. 

2. Consideram contudo, que face às medidas de corte de despesa necessárias ao 

cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, é necessária uma extrema 

ponderação nas novas contratações. 

3. Tendo em conta o elevadíssimo peso que as despesas com pessoal têm no Orçamento 

da Câmara Municipal e o elevado número de funcionários existente, em comparação com outros 

Municípios próximos, não há que pesar apenas o cumprimento da lei mas a sustentabilidade 

financeira do Município. 

Assim sendo, os membros da Assembleia Municipal abaixo assinados, abstêm-se na 

votação o pedido de autorização para abertura de procedimentos concursais para o recrutamento 
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de pessoal a tempo determinado e a tempo indeterminado.  

Peniche, 27 de abril de 2012. 

Carlos Manuel Alves Santana 

Cristina Maria Luís Leitão 

Ademar Vala Marques 

Anna Clara Leal Rodrigues 

Paulo Jorge Amaro Balau 

Filipe Maia de Matos Ferreira Sales» [sic] 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 

Para efeitos de execução imediata, nos termos do número três do artigo 

nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, submetida a votação a minuta da presente ata, constatou-se a sua 

aprovação, por unanimidade. 

 

ENCERRAMENTO :  

 

Sendo duas hora e dez minutos do dia vinte e oito de abril, o Primeiro 

Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, no exercício das funções de Presidente da 

Mesa, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que 

eu,  Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro, 

subscrevo e com o senhor Presidente da Mesa assino, nos termos do número dois do 

artigo nonagésimo segundo da lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 

de dezoito de setembro. 


